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ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЕКСПЕРТ 

за подготовка на стратешки документи за Целите за одржлив развој  

 

1. Конкретна цел, намена и очекувани резултати 

 

1.1. Конкретна цел 

Здружение Конект, Агора – Центар за промовирање на граѓански вредности и ОНГД Мрежа 
Бугарија го спроведуваат проектот „Градење меѓу-секторски партнерства за одржлив 
развој“. Општата цел на проектот е да придонесе кон зајакнување на јавнo-приватниот 
дијалог и активно учество на граѓанското општество и бизнис секторот во остварување на 
одржливиот развој во земјата како дел од процесот за интеграција во ЕУ.  
Специфичната цел на проектот е да обезбеди рамка за меѓусекторски партнерства во 
остварувањето на Целите за одржлив развој (Sustainable Development Goals - SDGs) во 
согласност со реформите за интеграција во ЕУ. Поконкретно, проектот треба да им 
овозможи на засегнатите страни (граѓанските организации, бизнис секторот и 
институциите):  

а) Подобри можности и услови за меѓусебна консултација и соработка;   
б) Заедничко идентификување на приоритетите и  
в) Генерирање идеи за заеднички иницијативи за одржлив развој. 

Со реализација на активностите од проектот треба да се постигнат соодветни решенија за 

следниве потреби и предизвици: а) креирање и примена на економските, социјалните, 

еколошките и етичките ветувања од Агендата 2030 и 17-те Цели за одржлив развој во 

земјата; б) недостатокот на свест за тоа како Целите за одржлив развој се поврзани со 

процесот на пристапување во ЕУ кој е од клучно значење за развојот на земјата; в) 

недостатокот на развиен пристап од долу нагоре кој ги вклучува сите релевантни засегнати 

страни во процесот на поставување на приоритетите на земјата во контекст за членство во 

ЕУ. 

 

1.2 Опис на активноста  

Активноста која ја опишува работата за овој повик е дел од втората компонента на 

проектот - Определување на рамката за Целите за одржлив развој во земјата (Outlining SDG 

framework for Macedonia). Оваа компонента ги вклучува засегнатите страни во заедничката 

агенда за одржлив развој во согласност со интеграцијата во ЕУ. Активноста 2.3. Развивање 

документи за мапирање на Целите за одржлив развој и стратешката рамка е директно 

поврзана со работата на ангажираните експерт/и во изработка на:  

1) Документ - Приказ на Целите за одржлив развој и нивно мапирање (SDG 

Landscape Map)  

Документот ќе се базира на заклучоците од тркалезните маси кои се реализираат во рамки 

на истата компонента и во дополнителни консултации со проектниот тим. Документот ќе 
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служи како преглед на најважните теми, дијалози за јавните политики и процеси врз кои се 

обликува националната агенда на Целите за одржлив развој(ЦОР). Во документот, исто 

така, треба да се идентификуваат влијателните засегнати страни кои ја формираат 

локалната агенда за ЦОР и кои ќе дадат препораки за започнување на процесите за 

градење политики и дијалог. Приоритетите и улогите за секоја засегната страна треба да 

бидат дефинирани и поврзани со процесите за пристапување кон ЕУ. 

 

2) Докумнет - Стратешки акциски план (Actionable Strategy Plan)  

Овој документ ќе се работи врз основа на продуктите од претходните активности на 

проектот. Поконкретно, врз Анализата за состојбата на ЦОР во земјава и заклучоците од 

тркалезните маси, Kick – start работилницата за ЦОР и консултации со проектниот тим. 

Планот ќе послужи како дополнување кон целокупната национална рамка за ЦОР. При 

изработка на планот треба да се има во предвид следново:  

1) Приоретизирање на ЦОР со образложение за направените избори;  

2) Дефинирање на можните поврзани достигнувања, задачи и временска рамка. 

Документот ќе биде корисен за информирање и идно планирање за дејствување на 

различните засегнати страни.  

 

Во таа рамка севкупната цел на овој договор е: поддршка на Договорниот орган во 

изработка на двата документи 1. Приказ на Целите за одржлив развој и нивно мапирање 

(SDG Landscape Map) и 2. Стратешки акциски план (Actionable Strategy Plan) кои ќе им 

послужат на засегнатите страни за формирање на стратешката рамка за ЦОР и како 

можност за развивање на партнерства кои ќе ја развијат бизнис климата и земјата 

воопшто. 

 

1.3 Намена  

Намената на овој опис на работни задачи (ToR) е 10 дневен ангажман на еден 

експерт за изработка на двата документи кои всушност претставуваат продукт на 

Активност 2.3 од проектот, втора компонента, а се опишани во точка 1.2. на овој повик. 

 

1.4 Резултати што треба да се постигнaт 

- Развиен предлог план, методологија и алатки за креирање на документите; 

- Прибирање и анализа на информации и податоци врз база на заклучоци од 

претходните активности наведени погоре како и консултации со проектниот тим, 

- Изработка на два документа: 1. Приказ на Целите за одржлив развој и нивно 

мапирање (SDG Landscape Map) и 2. Стратешки акциски план (Actionable Strategy Plan) 
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2. Барања 

2.1. Профил експертот: 

 

Квалификации и вештини 

• Универзитетско образование; 

• Одлични аналитички и организациски способности; 

• Креативна и конструктивна личност. 

 

Општо професионално искуство 

• Најмалку 5 години искуство во изработка на стратешки документи и слични задачи, 

работилници, обуки и активности кои се однесуваат на горенаведените теми; 

• Работно искуство со целната група на проектот ќе се смета за предност (бизнис 

секторот, граѓански организации, институции).  

 

Конкретно професионално искуство 

• Искуство во спроведување на анализи, истражувања и обуки на теми кои се 

поврзани со Целите за одржлив развој;  

• Искуство во спроведување на обуки, јавни презентации и комплементарни 

искуства; 

• Познавање на ЕУ регулативите и процесите кои се поврзани со Целите за одржлив 

развој, а се важни за интеграција на земјата во ЕУ. 

 

Кандидатите кои ќе се пријават на овој оглас треба да имаат одлични познавања за 

темата и областите на одржливиот развој на национално и меѓународно ниво, природата и 

спецификите на Целите за одржлив развој, актуелните состојби и процеси на креирање 

јавни политики, стратешки документи, како и клучните сегменти на поврзување на Целите 

за одржлив развој со процесот на интеграција на земјата во Европската Унија. Претходно 

искуство во истражувачки проекти и креирање на стратешки документи во наведените и 

слични области се смета за предност. 

 

3. Период на спроведување на активностите 

 

Изработката на двата документи треба да се спроведе во периодот од 24.12.2018г до 
21.01.2019г. за изработка на двата документа предвиден е ангажман од максимум 10 
работни дена, во кои е вклучено:  

- Подготовка, прибирање и систематизација на податоците за изработка на 
документитe; 

- Континуирана комуникација и консултација со проектниот тим;  
- Изработка на документите и предавање на финалната верзија од истите најдоцна 

до наведениот рок (21.01.2019г.). 

4. Процедура за аплицирање  
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Заинтересираните кандидати потребно е да достават:   

- Мотивациско писмо (до 500 збора) со опис на релевантната експертиза и причините 

зошто се сметаат себеси за најдобри кандидати;  

- Кратка биографија (CV) – Анекс 1 со податоци за општото и конкретното искуство во 

спроведување на слични задачи и други релевантни податоци; 

- Референта листа на слични ангажмани и детали за контакт од минимум 2 клиенти. 

 

5. Надоместок за ангажманот и други релевантни информации  

За избраниот експерт од страна на проектот ќе се исплати дневен бруто надомест 

во висина од 150 ЕУР во денарска противвредност, односно вкупен надоместок од 1.500 

ЕУР во денарска противвредност за 10 дена експертски ангажман.  

Исплатата на вкупниот бруто надоместок ќе се изврши по извршување на услугата. 

Деталите за ангажирањето на експертот, правата и обврските на двете страни, како и 

исплатите ќе бидат уредени со индивидуален договор со експертот. 

 

6. Известување за сработеното  

Експертот е должен да достави евиденција на работни часови за сработеното (time 

sheet), во еден оригинал на англиски јазик по завршување на ангажманот и тоа  да ја  

достави заедно со финалните верзии на документите.  

 

*    *   * 
 

Ве молиме доставете ги Вашите апликации по електронска пошта на 

konekt@konekt.org.mk и zojat@konekt.org.mk, најдоцна до 18-ти декември 2018г. 


